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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Hälso- och sjukvården belastas av många akuta återinläggningar. Omvårdnaden 

av patienter med cancer sker kontinuerligt under hela deras sjukdomstid.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka orsakerna bakom de akuta inläggningarna av 

patienter med cancer på två onkologiska slutenvårdsavdelningar för att se om det finns några 

skillnader mellan patienter med olika cancerdiagnoser och olika behandlingsmål. Syftet med 

studien är även för att se hur länge den akuta inläggningen varade samt undersöka faktorer 

som kan vara av betydelse för vårdlängden. 

 

Metod: Metoden som används är en kvantitativ undersökning med en retrospektiv och 

deskriptiv design. I studien ingår 100 patienter med en cancerdiagnos. Data inhämtades med 

hjälp av journalgranskning. 

 

Resultat: I både Uppsala och Stockholm var 78 % av de akuta inläggningarna patienter med 

ett palliativt behandlingsmål. De vanligaste orsakerna bakom de akuta inläggningarna i 

Uppsala var illamående och kräkningar samt behandlingsbiverkningar för patienter med ett 

kurativt behandlingsmål medan de patienter med ett palliativt behandlingsmål lades in akut på 

grund av ileus/förstoppningsproblematik och smärta. I Stockholm var det 

behandlingsbiverkningar, där infektioner stod för den vanligaste orsaken till akut inläggning 

följt av nedsatt allmäntillstånd. De vanligaste diagnosgrupperna var gastrointestinal cancer, 

urogenital cancer och bröstcancer.  

 

Slutsats: Studiens resultat visar på att patienter med ett palliativt behandlingsmål upptar en 

stor del av den akuta verksamheten inom den onkologiska slutenvården. Sjuksköterskan har 

en viktig ansvarsroll i planeringen och identifieringen av en cancerpatients vårdbehov och har 

möjlighet att förebygga många akuta återinläggningar. 

Nyckelord: Återinläggning, cancer, patient. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Health care is burdened by many unnecessary emergency readmissions. 

Nursing care of patients with cancer occurs continuously throughout the patients illness.  

Aim: The aim of the study is to examine the reasons behind the emergency admissions of 

patients with cancer in inpatient care to see if there are any differences between patients with 

different cancer diagnoses and different treatment goals. The aim of the study is also to see 

how long the admission lasted and examine factors that may be important for length of the 

admission. 

 

Method: The method used is a quantitative survey with a retrospective and descriptive 

design. The study included 100 patients with a diagnosis of cancer in Uppsala and Stockholm. 

Data were collected by reviewing medical records. 

 

Results: In both Uppsala and Stockholm, 78% of emergency admissions were of patients with 

palliative treatment goals. The most common causes of acute admissions in Uppsala were 

nausea and vomiting and treatment of side effects for patients with a curative treatment goal, 

while patients with a palliative treatment goal were admitted acutely because of 

ileus/constipation or pain. In Stockholm, the treatment side effects such as infection 

accounted for the most common cause of acute admission followed by poor general condition. 

The most common diagnostic groups were gastrointestinal cancer, genitourinary cancer and 

breast cancer.  

 

Conclusion: The study results show that patients with a palliative treatment goal occupy a 

large part of the emergency admissions of the oncology inpatient care. The nurse has an 

important role in the planning and identification of a cancer patient's care needs and are able 

to prevent many acute readmissions. 

 

Keywords: Readmission, cancer, patient 
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BAKGRUND 

Akuta inläggningar skapar negativa konsekvenser för både patient och sjukvård 

Tidigare studier visar att hälso- och sjukvården belastas av många oplanerade akuta 

inläggningar av patienter som tidigare vårdats inom slutenvården (Vashi et al., 2013). 

Oplanerade akuta inläggningar får negativa konsekvenser både för patienten och för 

sjukvården. Dels blir det en ekonomisk kostnad och det försvårar platsläget på sjukhusen, men 

det blir även ett onödigt lidande för patienten om den akuta inläggningen kunde ha undvikits 

(Fluitman et al., 2015; Moschini et al., 2016; Ouslander, Diaz, Hain & Tappen, 2010; Vashi et 

al., 2013). 

Sjuksköterskan har en viktig och central roll i den specifika omvårdnaden och planeringen när 

en patient är inneliggande på sjukhus (Lash et al., 2016). En studie av Granda-

Cameron, Behta, Hovinga, Rundio & Mintzer (2015) visar att en tidig återinläggning på 

sjukhus ofta beror på brister i vården under tiden patienten var inneliggande på sjukhus vid 

det första tillfället. Även dålig planering i vårdkedjan och brister i identifieringen av 

patientens vårdbehov innan utskrivning från sjukhuset har visat på en ökad risk för 

återinläggning. Faktorer som sjuksköterskan har en ansvarande roll över och har möjlighet att 

påverka för att höja vårdkvalitén och förhindra fler akuta återinläggningar. 

 Några av de vanligaste orsakerna till att patienter läggs in akut på sjukhus är hjärtproblem, 

infektioner, KOL, psykiska problem, maligna sjukdomar, njursvikt och lunginflammation 

(Fluitman et al., 2015; Moschini et al., 2016; Ouslander et al., 2010; Vashi et al., 2013). 

Fluitman och medarbetare (2015) gjorde en studie i Holland där syftet var att undersöka om 

det gick att förebygga de faktorer som ledde till oplanerade akuta återinläggningar inom 30 

dagar av patienter som blivit utskrivna från slutenvården. Studien visade att 46 % av de akuta 

återinläggningarna var sjukdomsrelaterade följt av brister i samordningen av 

sjukvårdspersonal samt patientrelaterade orsaker. Den holländska studiens resultat visade att 

hälften av orsakerna kan förebyggas. Enligt Fluitman och medarbetare (2015) kan många 

återinläggningar förebyggas om de samordnade faktorerna förbättras. 
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Akuta inläggningar av patienter med cancer 

När en patient får en cancerdiagnos bedöms sjukdomsstadiet vara antingen kurativt eller 

palliativt. Med olika behandlingar kan sjukvården bota en patient med cancer, då är 

behandlingsmålet kurativt. Med ett palliativt behandlingsmål är syftet med behandlingen att 

förlänga patientens liv, ibland är det endast möjligt att symtomlindra för att förbättra 

patientens livskvalitet om cancern inte är botbar. I alla scenarier finns det en hög risk för att 

patienten kommer att behöva regelbunden hälso- och sjukvård, både planerad vård och 

akutvård. Sjukdom och behandling leder till svåra symtom och komplikationer som gör att 

patienten är tvungen att söka vård.  (Börjesson & Johansson, 2008; Strang, 2008). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att identifiera en cancerpatiens vårdbehov och hjälpa patienten 

med egenvård samt symtomkontroll under behandling och efter avslutad onkologisk 

behandling (Granda- Cameron et al., 2015). 

En studie gjord i Storbritannien visar att den vanligaste orsaken till att patienter med en 

cancerdiagnos läggs in akut i slutenvården är komplikationer av sjukdomen, komplikationer 

av sjukdomsbehandling och behov av palliativ vård (Berger, Cooksley & Holland, 2013). 

Enligt Yates och Barett (2009) var de vanligaste cancerdiagnoserna som krävde akut 

inläggning inom slutenvården lung-, mag/tarm-, prostata- och esofaguscancer, men lung- och 

esofaguscancer var proportionellt överrepresenterade.  De patienter med cancersjukdom som 

blev inlagda inom den akuta slutenvården krävde även vård under en längre tid än andra 

patienter, i snitt 8,8 dygn (Berger et al., 2013). Liknande resultat såg även Yates & Barett 

(2009).   

Saunders och medarbetare (2015) gjorde en studie i Ohio där resultatet även där visade att de 

vanligaste orsakerna till att en cancerpatient sökt akut vård var sjukdomsprogression, nya 

diagnoser och komplikationer av behandlingar som illamående/kräkningar, ileus, diarré, 

infektioner, dålig smärtkontroll, uttorkning och neutropeni. I studien bedömdes det även att  

21 % av de akuta återinläggningarna hade kunnat förebyggas. Det berörde främst bättre 

ansvarsplanering kring patienten, bättre omhändertagande vid första infektionstillfället, 

nutritionsdropp och utförligare utredningar för att hitta nya diagnoser. En annan studie 

bekräftar även att dessa orsaker är det vanligaste för patienter med cancer, men menar att 

dessa biverkningar och symtom inte alltid kan förebyggas (Brown, Burgess, Li, Canter & 

Bold, 2014). 
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Hög ålder är en riskfaktor 

Ålder har även visat sig vara en riskfaktor vid akuta inläggningar. Många patienter klarar inte 

av de svåra behandlingarna med efterföljande biverkningar något som O´Neill och 

medarbetare (2015) belyser i sin studie om huvud- halscancer. I studien undersöktes patienter 

över 66 år och som antingen fick strålbehandling eller både cytostatikabehandling och 

strålbehandling. 2277 patienter ingick i studien och 62 % av de patienter som både fick 

strålbehandling och cytostatikabehandling fick sådana toxiska besvär att de behövdes läggas 

in akut på sjukhus. Berger och medarbetare (2013) visar att medianåldern för patienter med 

cancer som blev inlagda inom den akuta slutenvården var 70 år. Yates & Barett (2009) 

påvisar att de flesta patienterna blev utskrivna till hemmet, en mindre del blev remitterade 

vidare, och ett mindre antal avled under vårdtiden. Granda- Cameron och medarbetare (2015) 

kunde även i sin studie se att de patienter som var över 70 år hade en högre risk för 

återinläggning redan en vecka efter utskrivning, de kunde även se att en cancerpatient med 

hög fallrisk samt med en avancerad cancersjukdom löpte en högre risk för återinläggning än 

andra patientgrupper. 

Ett onödigt vårdlidande  

Katie Eriksson (1994) beskriver i sin omvårdnadsteori om begreppet Lidande och menar att 

alla institutioner är skapade för att minska lidande men trots det kan vården faktiskt skapa 

lidande. En akut inläggning inom slutenvården skapar lidande för både patient och närstående 

och en akut återinläggning som dessutom kunde ha undvikts är ett onödigt vårdlidande. 

Vårdlidandet kan upplevas som ett mycket stort problem och kan ibland upplevas som ett lika 

allvarligt problem som själva cancersjukdomen (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & 

Eriksson, 2004).  

 Eriksson (1994) menar att vårdpersonalen möter tre typer av lidande hos de patienter som de 

vårdar; Sjukdomslidande, Vårdlidande och Livslidande. Sjukdomslidande står för den smärta 

och obehag som en sjukdom och dess behandling kan drabba en människa, både fysiskt och 

psykiskt/andligt. Vårdlidande är det lidande som utförandet av vården eller avsaknad av vård 

framkallar. Det kan exempelvis handla om kränkning och/eller maktutövning. Livslidandet är 

den del av lidande som kan upplevas vara ett hinder att leva sitt liv fullt ut men också att 

uppleva ett hot mot sin existens (Eriksson, 1994).  

Detta framkom även i en studie av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, (2002). Där en 

del patienter med cancer upplevde ett lidande när kroppen svek genom att bli sjuk eller att 
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kroppen förändrades och reagerade annorlunda än tidigare på exempelvis behandlingar. En 

större del av patienterna upplevde dock att det största lidandet var av mera existentiell art. De 

upplevde lidande framförallt då vårdpersonalen inte såg personen bakom sjukdomen. 

Sjuksköterskans ledande roll inom omvårdnaden 

Omvårdnaden av cancerpatienter sker kontinuerligt under hela deras sjukdomstid från diagnos 

till livets slutskede.  Sjuksköterskan har en viktig samordnande och ledande roll i den 

omvårdnadsprocessen. Om sjuksköterskan tidigt kan identifiera en cancerpatients fysiska 

såväl som psykiska och existentiella behov samt se över behov av andra stödinsatser från 

olika yrkesroller, kan det med systematiskt arbete leda till en bättre cancervård och förhindra 

många av de akuta återinläggningarna, vars problem kunde ha fångats upp tidigare (Börjesson 

& Johansson, 2008; Granda– Cameron et al., 2015; Leary & Baxter, 2014).  

Patienterna lägger stor vikt vid att sjuksköterskan skall vara kompetent och ha förmåga att 

uppfånga deras behov och göra korrekta bedömningar och guida dem till bästa möjliga vård 

(Halldòrsdòttir & Hamrin,1997). Dock framkommer det att för att skapa de bästa 

förutsättningarna för att hantera en period av lidande bör patienten få vistas i en miljö där 

denne känner sig trygg och är omgiven av sina närstående (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & 

Hamrin, 2002). 

Problemformulering 

Tidigare studier visar på ett högt sjukhusutnyttjande av medicinsk och kirurgisk vård, vilket 

leder till stora kostnader och konsekvenser för patient och sjukvårdspersonal. Flera studier har 

undersökt akuta inläggningar på sjukhus runt om i världen men ingen studie har hittats om 

enbart akuta inläggningar av patienter med cancer i Sverige. Att undersöka vilka orsakerna är 

till de akuta inläggningarna av patienter med cancer inom slutenvården ligger till grund för 

hur sjukvården ska kunna förebygga och minska lidande för patienter med cancer i Sverige. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka orsakerna bakom de akuta inläggningarna av patienter 

med cancer på två onkologiska slutenvårdsavdelningar för att se om det finns några skillnader 

mellan patienter med olika cancerdiagnoser och med olika behandlingsmål. Syftet med 

studien är också för att se hur länge den akuta inläggningen varade samt undersöka faktorer 

som kan vara av betydelse för vårdlängden. 
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Frågeställningar 

1. Vilka cancerdiagnoser är vanligast vid akuta inläggningar på de två onkologiska 

slutenvårdsavdelningarna? 

2. Vilka är orsakerna till akuta inläggningar av patienter med cancer på de två 

onkologiska slutenvårdsavdelningarna? 

3. Hur långa är vårdtiderna vid akuta inläggningar av patienter med cancer på de två 

onkologiska slutenvårdsavdelningarna? 

4. Hur är förhållandet mellan patientens ålder och vårdtidens längd på de två 

onkologiska slutenvårdsavdelningarna? 

5.  Finns det några deskriptiva skillnader mellan patienter med olika cancerdiagnoser 

och mellan patienter med olika behandlingsmål avseende orsaker till inläggning? 
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METOD 

Design 

Metoden som användes var en kvantitativ undersökning med en retrospektiv och deskriptiv 

design. Genom journalgranskning bakåt i tiden har materialet till studien undersökts för att 

studera de bakomliggande orsakerna till de akuta inläggningarna inom den onkologiska 

slutenvården(Billhult & Gunnarsson, 2013). En retrospektiv design med journalgranskning 

bedömdes vara lämplig för studien då en stor mängd data skulle samlas in under en kort 

tidsperiod samt för att det enligt Billhult och Gunnarson (2013) är en lämplig metod för att 

studera förhållanden mellan olika faktorer.  

Urval 

Ett systematiskt urval på 100 patienter genomfördes på två onkologiska slutenvårdsenheter på 

två olika sjukhus i Stockholm och Uppsala (Kjellström, 2013). På respektive enhet och 

sjukhus har 50 patientjournaler granskats. På den onkologiska kliniken i Uppsala finns det två 

slutenvårdsavdelningar där patienter läggs in med olika tumörsjukdomar. 

Journalgranskningen är gjord på en av avdelningarna och dem vanligaste diagnoserna som 

läggs in på den avdelningen är lymfom, urogenital cancer och gynekologisk cancer. På den 

onkologiska kliniken i Stockholm läggs patienter med olika cancerdiagnoser in för vård i mån 

av plats, vilket gör att avdelningarna på onkologkliniken i Stockholm tar emot samtliga 

diagnosgrupper. Patienter inkluderades i studien om de hade en cancerdiagnos och om den 

akuta inläggningen varade längre än 24 timmar. Data inhämtades retrospektivt från och med 

februari månad 2016 tills antalet 50 akuta patienter hade uppnåtts på respektive sjukhus. Om 

en patient blivit inlagd vid fler än ett tillfälle räknades endast det senaste akuta vårdtillfället. 

Datainsamling och tillvägagångssätt  

De patienter som blir inskrivna på den onkologiska slutenvårdsavdelningen i Uppsala 

registreras i datajournalsystemet Cosmic. Patientlistor finns sparade i ett specifikt protokoll på 

avdelningen sedan en tid tillbaka. Där finns det dokumenterat om patienten har ett planerat 

vårdtillfälle eller har kommit akut, datum för inläggning, patientens namn och personnummer. 

Patientlistan användes för att med hjälp av patientens personnummer kunna gå tillbaka i tiden 

och undersöka orsakerna bakom de akuta inläggningarna. I Cosmic har den sjuksköterska som 

skrev in patienten öppnat en vårdplan för inskrivningen. I vårdplanen finns alla uppgifter om 

diagnos, orsak, ålder, kön samt hur länge vårdtillfället varade. Läkaranteckningar har 
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granskats för att undersöka om patienten hade ett kurativt- eller ett palliativt behandlingsmål 

vid den akuta inläggningen. 

På den andra onkologiska slutenvårdsavdelningen i Stockholms landsting används 

journalsystemet TakeCare. I samband med att patienten skrivs in på en slutenvårdsavdelning 

registreras även här om inläggningen är planerad eller akut, samt exakta vårdtider och 

personnummer samt uppgifter om vården som utförts. Dessa uppgifter loggas i 

journalsystemet, och har används för att kunna studera patienterna och patientflödena 

historiskt. 

Journalgranskningen genomfördes med hjälp av ett granskningsprotokoll (Bilaga 1). I 

granskningsprotokollet fanns uppgifter om kön, ålder, diagnos, vårdtid, inläggningsorsak och 

behandlingsmål. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien är skriftligt godkänd av respektive verksamhetschef på onkologklinikerna i Uppsala 

och i Stockholm. Ett skriftligt tillstånd för att inhämta data med hjälp av journalgranskning 

ordnades innan datainsamlingen startade. 

All data som ligger till grund för studien har behandlats konfidentiellt och har avidentifierats 

helt innan den infogades och analyserades. Endast författarna till studien har haft hand om 

materialet. Inga personuppgifter förutom ålder och kön kommer att redovisas i studien 

(Kjellström, 2013).  

Bearbetning och analys 

Granskningsprotokollet i föreliggande studie för inhämtning av data är gjord i 

dataprogrammet Microsoft Office Excel för Mac 2011. I Microsoft Excel har även all 

bakgrundsdata sammanställts och kommer att presenteras i löpande text med frekvenser och 

procentangivelser. Resultatet för Stockholm och Uppsala avseende de vanligaste 

diagnosgrupperna och inläggningsorsakerna kommer att presenteras var för sig i löpande text 

samt i en gemensam tabell med beskrivande statistik. Inläggningsorsakerna har kategoriserats 

och sammanställts i Microsoft Excel och redovisas tillsammans med åldersfördelningen över 

patienterna, samt fördelningen mellan patienter med ett kurativt- eller ett palliativt 

behandlingsmål. 

Resultatet av antal vårddygn och patienternas ålder presenteras var för sig för Stockholm och 

Uppsala i löpande text med minsta värde, maxvärde, medelvärde och medianvärde. 
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Förhållandet mellan patienternas ålder och antal vårddygn i Stockholm och i Uppsala 

presenteras i två gemensamma stapeldiagram. Även medelvårdtiden för de olika grupperna 

beräknas och presenteras i ett gemensamt stapeldiagram. 

Inläggningsorsakerna har kategoriserats till fyra större huvudgrupper nämligen, GI-besvär, 

Behandlingsbiverkan/Infektion, Nedsatt AT/Progress och Smärta/övrigt. I frekvensen GI-

besvär har symtom/besvär från mag-/tarmkanalen sammanförts, så som illamående, 

kräkningar, förstoppning och nutritionsproblematik. I frekvensen 

Behandlingsbiverkan/Infektion har den stora gruppen patienter inkluderats som vårdats 

inneliggande på grund av behandlingsbiverkan eller infektioner. I frekvensen Nedsatt 

AT/Progress inkluderas de patienter som lagts in akut på grund av nedsatt allmäntillstånd eller 

progress av tidigare sjukdom. I frekvensen Smärta/övrigt inkluderas gruppen som blivit 

inlagda på grund av en svår smärtsituation eller av andra mer ovanliga skäl. Resultatet på hur 

de kategoriserade inläggningsorsakerna fördelar sig på de tre största diagnosgrupperna 

gastrointestinal cancer (GI-cancer), urogenital cancer och bröstcancer samt mellan patienter 

med ett kurativt- eller ett palliativt behandlingsmål presenteras i en korstabell. Grupperna blev 

trots sammanslagning av resultatet från Stockholm och Uppsala för små för att det ska vara 

möjligt att göra en Chi2-analys. Därför kommer resultatet endast att redovisas deskriptivt, 

vilket omöjliggör att uttala sig om skillnaderna är statistiskt signifikanta (Ejlertsson, 2012).  

RESULTAT 

De vanligaste diagnosgrupperna  

Patienter med en gastrointestinal cancerdiagnos (30 %) var den vanligaste gruppen bland de 

akuta inläggningarna i Uppsala, följt av de patienter med en urogenital cancerdiagnos (18 %) 

där prostatacancer representerade den största tumörgruppen. Även bröstcancer var vanligt 

förekommande (14 %), men inte i samma grad som i Stockholm där patienter med bröstcancer 

representerade en fjärdedel av alla akuta inläggningar och var den största andelen patienter 

som lades in akut, följt av gruppen med en gastrointestinal cancerdiagnos (22 %).  

Orsaker bakom den akuta inläggningen 

De vanligaste orsakerna till akut inläggning i Uppsala 

Orsaker till de akuta inläggningarna på slutenvårdsavdelningen i Uppsala var ileus och 

förstoppningsproblematik, smärta, illamående och kräkningar, nutritionsproblematik, 

behandlingsbiverkningar i form av infektioner, slemhinnetoxicitet och anemi samt ohållbar 
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hemsituation där flera av dem hade ramlat i hemmet (Tabell 1). Övriga orsaker var recidiv av 

tidigare diagnos, diarré, dyspné och miktionsproblematik. Av dem patienter med ett kurativt 

behandlingsmål sökte ungefär var tredje patient akut vård på grund av illamående och 

kräkningar. Den näst vanligaste orsaken var biverkningar efter cytostatikabehandling som 

stod för en fjärdedel av de akuta inläggningarna. De vanligaste orsakerna till att patienter med 

ett palliativt behandlingsmål lades in akut var ileus och förstoppningsproblematik samt 

smärtproblematik som vardera stod för 21 % av de akuta inläggningarna. 

De vanligaste orsakerna till akut inläggning i Stockholm 

Den största anledningen till akut inläggning på slutenvårdsavdelningen i Stockholm var 

behandlingsbiverkningar och infektioner (Tabell 1). Där vanliga infektioner (38 %) var den 

största orsaken till de akuta inläggningarna utan att patienten hade fått sjukdomsspecifik 

behandling. Den näst vanligaste anledningen till akut inläggning var nedsatt allmäntillstånd 

(14 %). För patienter med antingen ett kurativt- eller ett palliativt behandlingsmål var 

infektion den vanligaste inläggningsorsaken för de båda patientgrupperna, där mer än hälften 

av patienterna med ett kurativt behandlingsmål lades in akut på grund av infektion och 

ungefär var tredje patient med ett palliativt behandlingsmål lades in akut för samma orsak. 

Andra orsaker till akut inläggning var övriga behandlingsbiverkningar, smärta och övriga 

inläggningsorsaker så som dyspné och GI - blödning. För patienter med ett palliativt 

behandlingsmål var nedsatt allmäntillstånd (18 %) den näst vanligaste orsaken till akut 

inläggning, följt av smärta och progress av sjukdomen.  
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Tabell 1. Bakgrundsfakta för patienter med cancer som varit akut inneliggande i Uppsala eller 

i Stockholm. Ålder, kön, diagnos, orsaker och behandlingsmål. 

  Uppsala Stockholm 

  Totalt, 

n= 50 

n (%) 

Kurativ, 

n=11 

n (%) 

Palliativ, 

n=39 

n (%) 

Totalt 

n=50 

n (%) 

Kurativ 

n=11 

n (%) 

Palliativ 

n=39 

n (%) 

Ålder 18-40 

41-60 

61-80 

>80 

4 (8) 

9 (18) 

30 (60) 

7 (14) 

2 (18) 

3 (27) 

6 (55) 

0 (0) 

2 (5) 

6 (15) 

24 (62) 

7 (18) 

4(8) 

19(38) 

24(48) 

3(6) 

1(9) 

5(46) 

5(46) 

0(0) 

3(8) 

14(36) 

19(49) 

3(8) 

Kön Man 

Kvinna 

26 (52) 

24 (48) 

3 (27) 

8 (73) 

23 (59) 

16 (41) 

19(34) 

33(66) 

4(36) 

7(64) 

13(33) 

26(67) 

Diagnos Bröstcancer 

Gastrointestinal cancer 

Gynekologisk cancer 

Lymfom 

Lungcancer 

Urogenital cancer 

Head/neck cancer 

Hudcancer 

Övrig cancer 

7 (14) 

15 (30) 

2 (4) 

6 (2) 

4 (1) 

9 (18) 

2 (4) 

1(2) 

4 (8) 

2 (18) 

1 (9) 

1 (9) 

3 (27) 

1 (9) 

2 (18) 

0 (0) 

1(9) 

0 (0) 

5 (13) 

14 (36) 

1 (3) 

3 (8) 

3 (8) 

7 (18) 

2 (5) 

0(0) 

4 (10) 

12(24) 

11(22) 

5(10) 

0(0) 

1(2) 

6(12) 

4(8) 

5(10) 

6(12) 

3(27) 

3(27) 

3(27) 

0(0) 
1(9) 

1(9) 

0(0) 

0(0) 

0(0) 

9(23) 

8(21) 

2(5) 

0(0) 
0()  

5(13) 

4(10) 

5(13) 

6(15) 

Orsaker Ileus/förstoppning 

Smärta 

Illamående/kräkningar 

Nutritionsproblematik 

Behandlingsbiverkan och  

infektion 

Nedsatt allmäntillstånd/ 

ohållbar hemsituation 

Progress av sjukdom 

Övrigt 

9 (18) 

8 (16) 

9 (18) 

5 (10) 

8 (16) 

 

5 (10) 

 

2(4) 

4(2) 

1 (9) 

0 (0) 

4 (36) 

1 (9) 

3 (27) 

 

0 (0) 

 

1(9) 

1(9) 

8 (21) 

8 (21) 

5 (13) 

4 (10) 

5 (13) 

 

5(13) 

 

1(3) 

3(8) 

0 (0) 

5(10) 

0(0) 

1(2) 

23(46) 

 

7(14) 

 

4(8) 

10 (20) 

 

0(0) 

1(9) 

(0) 

0(0) 

9(82) 

 

0(0) 

 

0(0) 

1 (9) 

(0) 

4(10) 

(0) 

1(3) 

14(36) 

 

7(18) 

 

4(10) 

9 (23) 
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Antal vårddygn för de akuta inläggningarna 

Antal vårddygn i Uppsala 

Av de 50 patienter med cancer som inkluderades i journalgranskningen i Uppsala var 78 % av 

de akuta inläggningarna patienter med ett palliativt behandlingsmål och 22 % av patienterna 

hade ett kurativt behandlingsmål. Tjugosex av patienterna var män och tjugofyra av dem var 

kvinnor (Tabell 1). Den yngsta patienten som lades in akut var 24 år och den äldsta patienten 

var 87 år. Medelåldern var 66 år. Totalt blev det 593 vårddygn, där den längsta inläggningen 

varade i 53 dagar och den kortaste inläggningen varade i 2 dagar. Medelvärdet blev 11, 9 

vårddygn och medianen blev 9 dygn. Patienterna mellan 61 – 80 år var den grupp med flest 

vårddygn, där de akuta inläggningarna varade i totalt 434 vårddygn. Förhållandet mellan 

patienternas ålder och antal vårddygn visas i Figur 1.1. Snittvårdtiden fördelat på 

åldersgrupperna visas i Figur 1.2. 

 

 

Figur 1.1 Sammanlagt resultat av patienternas ålder och antal vårddygn 
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Antal vårddygn i Stockholm 

Av de 50 patienter som inkluderades i Stockholms läns landsting var trettiotre av patienterna 

kvinnor och sjutton av patienterna var män. Fördelningen mellan patienter med ett kurativt 

behandlingsmål och ett palliativt behandlingsmål var 22 % och 78 %. Den sammanlagda 

vårdtiden för de granskade inläggningarna var 516 vårddygn. Medelvärdet var 10,3 vårddygn, 

medianen var 7,5 vårddygn. Den längsta akuta inläggningen pågick under 45 vårddygn och 

den kortaste akuta inläggningen var under 3 vårddygn.  Medelåldern för de som vårdades akut 

var 60,8 år och medianåldern var 62 år. Den yngsta patienten var 28 år gammal vid 

vårdtillfället, den äldsta var 86 år gammal. Patienterna mellan 61 – 80 år var den grupp med 

flest vårddygn, där de akuta inläggningarna varade i totalt 244 vårddygn, följt av gruppen 41-

60 år med ett totalvärde på 195 vårddygn. Förhållandet mellan patienternas ålder och antal 

vårddygn visas i Figur 1.1.  Snittvårdtiden fördelat på ålder och respektive vårdavdelning 

visas i Figur 1.2. 

 

 

Figur 1.2 Sammanlagt resultat av snittvårdtiden fördelat på ålder och vårdavdelning 

 

8,3 
7,4 

14,5 

8,4 

12,3 
11,5 11,6 

9,3 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18-40 41-60 61-80 >80 

Sn
it

tv
år

d
ti

d
 

Ålder 

Snittvårdtid fördelat på ålder och vårdavdelning 

Uppsala snittvårdtid 

Stockholm snittvårdtid 



 

13 
 

Deskriptiva skillnader mellan patienter med ett kurativt- och ett palliativt 

behandlingsmål samt mellan de vanligaste diagnosgrupperna avseende 

inläggningsorsaker 

I både Stockholm och Uppsala var fördelningen mellan patienter med ett kurativt 

behandlingsmål och ett palliativt behandlingsmål likadant fördelade. De grupperade 

inläggningsorsakerna var relativt jämnt fördelade bland dem patienter med ett palliativt 

behandlingsmål. Den största gruppen var dock Smärta/Övrigt med 31 % av patienterna, den 

näst största var Behandlingsbiverkan/Infektion. Detta skiljer sig från gruppen som har en 

sjukdom med ett kurativt behandlingsmål. I den gruppen finns majoriteten (54 %) av 

inläggningsorsakerna kategoriserade i Behandlingsbiverkan/Infektion, den näst största 

gruppen för patienter med ett kurativt behandlingsmål var GI-besvär (27 %), vilket var den 

grupp som inkluderade eliminationsbesvär och kräkningar. Fördelningen mellan patienter 

med ett kurativt behandlingsmål och ett palliativt behandlingsmål visas i Tabell 2.1  

 

Tabell 2.1 Sammanställning av inläggningsorsaker och om cancersjukdomen har ett kurativt- 

eller ett palliativt behandlingsmål. Procentfördelningen inom gruppen anges i parantes. 

Behandlingsmål GI-besvär Behandlingsbiver-

kan/Infektion 

Nedsatt AT 

/Progress 

Smärta/Övrigt 

Kurativ 6 (27) 12 (54) 1 (5) 3 (14) 

Palliativ 18 (23) 19 (24) 17 (22) 24 (31) 

 

Fördelningen över inläggningsorsaker skiljde sig även mellan patienter med olika 

cancerdiagnoser. I Tabell 2.2 redovisas de vanligaste orsakerna till akut inläggning för de 

största diagnosgrupperna.  

Tabell 2.2 Sammanställning av de största diagnosgrupperna i studien fördelat på 

inläggningsorsak.  Procentfördelningen inom gruppen anges i parantes. 

Diagnos GI-

besvär 

Behandlingsbiverkan/Infektion Nedsatt 

AT 

/Progress 

Smärta/Övrigt 

GI-cancer 10 (39) 7 (27) 4(15) 5(19) 

Bröstcancer 0 (0) 7 (37) 8 (42) 4(21) 

Urogenitalcancer 4 (27) 4 (27) 1(6) 6(40) 
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DISKUSSION 

De vanligaste orsakerna bakom de akuta inläggningarna i Uppsala var illamående och 

kräkningar samt behandlingsbiverkningar för de patienter med ett kurativt behandlingsmål 

medan de patienter med ett palliativt behandlingsmål lades in akut på grund av 

ileus/förstoppningsproblematik och smärta. I Stockholm var det behandlingsbiverkningar, där 

infektioner stod för den vanligaste orsaken till akut inläggning följt av nedsatt allmäntillstånd. 

De vanligaste diagnosgrupperna var gastrointestinal cancer, urogenital cancer och 

bröstcancer. Patienter med ett palliativt behandlingsmål stod för 78 % av de akuta 

inläggningarna i både Stockholm och i Uppsala. 

En patient vårdades inneliggande i medelvärde 11,9 vårddygn i Uppsala och i Stockholm var 

medelvärdet 10,3 vårddygn. Den patientgrupp som hade flest och längst akuta vårdtillfällen 

var mellan 61-80 år i Uppsala. I Stockholm kunde inte en åldersgrupp på samma sätt tydligt 

urskiljas då det var mer jämnt fördelat mellan gruppen 41-60 år och gruppen 61-80 år. 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkom det i både Stockholm och i Uppsala att bröstcancer och 

gastrointestinal cancer var de vanligaste cancerdiagnoserna bland de patienter som lades in 

akut inom den onkologiska slutenvården. I Uppsala hörde även de patienter med en urogenital 

cancer till den tumörgrupp med flest akuta vårdtillfällen. Det stämmer delvis överens med 

studien av Yates och Barett (2009), där resultatet visade att diagnoser som grupperas in under 

gastrointestinal cancer var bland de vanligaste cancerdiagnoserna hos de patienter som akut 

vårdades inom onkologisk slutenvård. Dock finns inga likheter i studien för patienter med 

bröstcancer eller urogenital cancer. Resultatet i föreliggande undersökning skiljer sig även 

något med studien av Granda– Cameron och medarbetare (2015), som visat att akuta 

återinläggningar i USA är mest förekommande bland patienter med sarkom, lungcancer och 

gastrointestinal cancer.   

En tänkbar anledning till att diagnoserna till viss del skiljer sig mellan Uppsala och 

Stockholm, och att det även skiljer sig något med resultaten i studierna av Granda- Cameron 

och medarbetare (2015) och Yates och Barrett (2009), kan vara de regionala skillnaderna i 

riktlinjer och traditioner kring vart en patient med en cancersjukdom placeras organisatoriskt. 

I Uppsala delas ofta patienterna upp i mån av plats på de olika onkologiska 

slutenvårdsavdelningarna, beroende på vilken cancerdiagnos de har.  
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På den andra onkologiska slutenvårdsavdelningen på onkologklinken i Uppsala läggs i större 

utsträckning patienter med bröstcancer, lungcancer och huvud- halscancer in. Många patienter 

med huvud- halscancer får ofta svåra biverkningar och symtom av sjukdom och behandling, 

framförallt nutritionsproblematik, vilket gör att dem måste läggas in akut inom slutenvården, 

något som O´Neill och medarbetare (2015) tar upp i sin studie och som skulle kunna ha 

påverkat resultatet i föreliggande undersökning. Många patienter med lungcancer läggs även 

in på lungkliniken i Uppsala, vilket även det kan ha påverkat resultatet i föreliggande studie, 

då andra diagnosgrupper skulle kunna ha fallit bort eller tillkommit i större grad i resultatet.  

Fördelningen av cancerpatienter sker inte på samma sätt i Stockholm, där patienterna i högre 

grad fördelas i mån av plats, även om det är önskvärt att patienter med samma typ av diagnos 

samlas på en avdelning. I Stockholm finns flertalet sjukhus som ofta geografiskt finns 

närmare patienten, där patienter kan söka akut. Patienten blir då inlagd på andra kliniker än 

Onkologiska kliniken, exempelvis på Kirurgkliniken eller Infektionskliniken, trots att 

anledningen till att patienten söker akut vård är relaterad till cancersjukdomen. Det vore 

angeläget att genomföra större studier för att få en mer heltäckande bild av orsakerna till akuta 

inläggningar av patienter med cancer i Sverige. 

Något som resultatet i föreliggande studie tydligt visade var att de patienter med ett palliativt 

behandlingsmål var den grupp som stod för de flesta akuta vårdtillfällena både i Stockholm 

och i Uppsala. I Uppsala visade mätningarna att de vanligaste orsakerna till att patienter med 

ett palliativt behandlingsmål behövdes läggas in var på grund av 

ileus/förstoppningsproblematik och smärta. Det är orsaker som ofta går att förebygga på ett 

tidigt stadie. Enligt Leary och Baxter (2006) kan en organisation där sjuksköterskan arbetar 

med noggrann uppföljning och tät kontakt med patienten, samt får avlastning med 

administrativa uppgifter, möjlighet att tidigare upptäcka och förebygga akuta inläggningar. 

Även om antalet patienter med ett palliativt behandlingsmål var exakt lika i både Uppsala och 

i Stockholm så skiljde sig dock inläggningsorsakerna något åt i de båda landstingen. I 

Stockholm förekommer inte ileus/förstoppning, illamående/kräkningar och 

nutritionsproblematik bland de akuta inläggningarna på samma sätt som i Uppsala.  De 

vanligaste orsakerna för inläggning i Stockholm var istället infektion/behandlingsbiverkan, 

nedsatt allmäntillstånd och progress av sjukdomen. Smärta var dock precis som i Uppsala en 

vanlig inläggningsorsak för patienter med ett palliativt behandlingsmål. Även om det 

förekommer en del skillnader i resultatet i Uppsala och i Stockholm var ändå resultatet 
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överlag till viss del förväntat vad gäller inläggningsorsaker då tidigare studier funnit samma 

orsaker (Brown et al., 2014; Lash et al., 2016; Moschini et al., 2016; Saunders et al., 2015).  

Föreliggande undersökning visar att patienter med ett palliativt behandlingsmål löper en högre 

risk för akut inläggning på en onkologisk slutenvårdsavdelning. Idag finns det kompetenta 

hemsjukvårdsteam som kan hjälpa patienter med palliativ vård i hemmet. Tidig konsultation 

med ett sådant team kan bidra till att många patienter med en avancerad cancersjukdom inte 

behöver läggas in akut på sjukhus utan istället kan få hjälp med olika symtom i hemmet 

(Granda- Cameron et al., 2016).  Något som kan diskuteras är om det avancerade 

hemsjukvårdsteamet i Stockholm har mer välfungerande rutiner än i Uppsala kring att 

handlägga ärenden som nutritionsbesvär och eliminationsbesvär i större grad eller om 

hemsjukvårdsteamet kopplas in försent för de patienter som är i behov av palliativ vård i 

Uppsala.  

När en patient får cytostatikabehandling eller annan behandling ger sjuksköterskan både 

muntlig och skriftlig information om behandlingen och eventuella biverkningar. Patienten kan 

göra mycket själv för att underlätta vid symtom som illamående, aptitlöshet, sköra slemhinnor 

och förstoppning, men det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten med 

egenvårdsåtgärder. Innan utskrivning ska sjuksköterskan göra en individuell bedömning av 

omvårdnadsbehovet samt se över eventuella risker som kan leda till att patienten återinläggs 

på avdelningen. Egenvårdsåtgärderna bedöms i samråd med patienten utifrån vad patienten 

klarar av fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att även ta in de närståendes bedömning av 

situationen, om de kan och vill hjälpa till med egenvården i hemmet eller om de behöver hjälp 

från kommunen eller samordning av andra instanser. Det är även sjuksköterskans ansvar att 

egenvårdsåtgärderna dokumenteras samt att patienten och de närstående får information om 

vart de kan vända sig om de har funderingar eller får svåra symtom av sjukdom och 

behandling (SOSFS, 2009:6). 

När patienter får behandlingar i ett palliativt skede måste nyttan ställas mot det biverkningar 

och lidande som behandlingen ofta ger. Att 13 % av de patienterna med ett palliativt 

behandlingsmål i Uppsala och 36 % av patienterna i Stockholm behöver läggas in akut på 

sjukhus på grund av behandlingsbiverkningar, så måste behandlingsintentionen ses över.  

Det är något som även O´Neill och medarbetare (2015) tar upp i sin studie, där resultatet visar 

att många äldre patienter får svåra och ohanterliga biverkningar av behandlingen. Det skulle 

vara intressant att i en större studie närmare studera hur vanligt förekommande det är i hela 
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Sverige med svåra behandlingsbiverkningar som kräver sjukhusvård för patienter i ett 

palliativt sjukdomsstadie.  

När en behandling ger svåra biverkningar uppkommer både Sjukdomslidande och Livslidande 

för patienten (Eriksson, 1994). Detta är ett etiskt dilemma, framförallt när det drabbar 

patienter med ett palliativt behandlingsmål där patienten har en begränsad tid att leva och där 

målet med behandlingen är att symtomlindra och förlänga livet. Men på grund av 

behandlingen får patienten ett ökat lidande och en sämre livskvalitet den sista tiden i livet. 

Fall där patientens hälsa riskerar att påverkas genom en utdragen behandling i livets slutskede 

är viktiga att identifiera och diskutera. Sjuksköterskan skall enligt International Council of 

Nurses etiska kod (2014) arbeta för att stärka patientens hälsa, det etiska dilemmat blir då om 

den upplevda hälsan för en patient med ett palliativt behandlingsmål förbättras eller försämras 

av sjukdomsspecifik behandling. Sjuksköterskan bör ansvara för att ta upp dessa fall till en 

etisk diskussion med ansvarig läkare och andra professioner som vårdar patienten. Detta 

främjar också en etisk vårdkultur, som också är beskrivet i International Council of Nurses 

etiska kod (2014) som en av sjuksköterskans uppgifter.   

I Stockholm var det infektioner som var den vanligaste inläggningsorsaken för båda 

grupperna av patienter med antigen ett kurativt- eller ett palliativt behandlingsmål. Patienter 

med en cancersjukdom är en grupp som tenderar att ha ett försämrat immunförsvar, ibland på 

grund av cancersjukdomen och ibland på grund av behandlingen, och har då lättare att 

utveckla en infektion, som dessutom tenderar att bli potentiell livsfarlig (Stringer, Collins & 

Leather, 2006). Intressant vore att närmare studera orsakerna till varför patienterna drabbas av 

infektioner under sin sjukdomsperiod, och varför det verkar skilja sig åt mellan Stockholm 

och Uppsala. En anledning skulle kunna vara skillnader i levnadsvanor, sociala strukturer och 

infrastruktur, så som trångboddhet och användningen av kollektiva färdmedel för 

befolkningen i de olika regionerna (Sattar, Tetro & Springthorphe, 1999). En annan anledning 

skulle kunna vara olika rutiner kring inläggning. En annan förklarande orsak kan vara 

tidpunkten för mätningen som sammanföll med en period då många infektioner och 

virussjukdomar cirkulerade bland hela befolkningen i Stockholm.  

Föreliggande studie visade även att en hög ålder är en riskfaktor för inläggning inom 

onkologisk slutenvård. Något som stämmer överens med tidigare studier där hög ålder var en 

riskfaktor för återinläggning på sjukhus och längre vårdtillfällen (Berger et al 2013; Granda-

Cameron et al., 2015; Lash et al., 2016; Moschini et al., 2016). I Uppsala var 74 % av 
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patienterna som vårdades akut inom den onkologiska slutenvården äldre än 60 år. Liknande 

resultat återfinns även i den delen av granskningen som är gjord i Stockholm om än inte lika 

starkt. I Stockholm var 51 % av patienterna som vårdades inom den onkologiska slutenvården 

äldre än 60 år.  

Vid båda mätningarna var både median- och medelåldern över 60 år, vilket överensstämmer 

med studien av Berger och medarbetare. (2013), som fann en medianålder på 70 år för de 

patienter som de inkluderade i sin studie. Det framkom även att vårdtiden var längre för äldre 

patienter än de yngre inom den onkologiska slutenvården. Även om föreliggande studie är 

begränsad då urvalet inte var så stort, och även delvis skiljde sig åt vid de båda mätningarna 

tolkar vi dock ändå resultatet att en hög ålder är en riskfaktor för inläggning inom den 

onkologiska slutenvården samt att patienter i en hög ålder tenderar att kräva vård under en 

längre tid. Föreliggande studie visade även att den genomsnittliga vårdtiden var längre än i 

studien av Berger och medarbetare (2013), som snittade vårdtiden till 8,8 dygn för 

cancerpatienter jämförelsevis med 11,9 vårddygn i Uppsala och 10,3 vårddygn i Stockholm. 

Metoddiskussion 

Data samlades in retrospektivt med hjälp av journalgranskning. Granskningen startade i 

februari 2016 med anledning till att de akuta vårdtillfällena med stor sannolikhet skulle vara 

avslutade när data samlades in bakåt i tiden. Nackdelen med journalgranskning är att 

författarna fått förlita sig på den dokumentation som finns att tillgå. De vårdplaner som 

sjuksköterskorna öppnat för de akuta inläggningarna avseende orsaker varierade mycket 

vilket gjorde att författarna kategoriserade orsakerna till större huvudgrupper, vilket kan 

påverka studiens validitet. Inläggningsorsaken som står beskriven i journalen ger inte alltid en 

samlad bild över patientens hela status och en patient som behöver läggas in akut på de 

onkologiska slutenvårdsavdelningarna har ofta fler än ett problem eller symtom än det som 

står beskrivet som inläggningsorsak i journalen. En del inläggningsorsaker kan därför ha blivit 

underrapporterade. 

 Sjuksköterskeanteckningarna innehöll sällan information om patientens behandlingsmål, 

varför vidare information söktes i läkaranteckningarna, för att undersöka vilket 

behandlingsmål patienten hade vid det akuta inläggningstillfället. Intressant vore att istället 

göra en prospektiv studie med samma frågeställningar där patienterna inkluderades 

konsekutivt och därmed få en mer omfattande datainsamling avseende orsaker till inläggning 

(Billhult & Gunnarsson, 2013). 
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Urvalet var begränsat till 50 stycken patienter per landsting. Detta innebär att endast ett fåtal 

patienter som vårdades inneliggande på de onkologiska slutenvårdsavdelningarna i Stockholm 

och i Uppsala har inkluderats i studien. Studien ger då en slags ögonblicks bild av hur den 

akuta verksamheten på en sluten onkologisk avdelning ser ut. Ett större urval skulle kunna ha 

påverkat resultatet gällande diagnoser och inläggningsorsaker. Studiens styrka är att urvalet 

gjordes i två olika landsting då det gav ny kunskap att inläggningsorsaker samt diagnoser 

kunde skilja sig åt i två landsting som ändå låg så pass nära varandra. De avdelningar som 

journalgranskningen genomfördes på skiljer sig åt rent organisatoriskt. En statistisk analys 

avseende skillnaderna mellan avdelningarna är inte gjord då sådana analyser inte är av 

intresse då det finns grundläggande skillnader i hur vården är organiserad i de två landstingen, 

så det skulle inte tillföra så mycket. 

Granskningsprotokollet för undersökningen gjordes enbart till föreliggande studie. Till en 

början registrerades diagnoserna i större tumörgrupper för att sedan specificera de största 

diagnoserna. Mindre förekommande diagnoser kategoriserades i gruppen övrigt när data 

skulle presenteras och analyseras för de båda landstingen. Diagnoserna skilde sig något bland 

patienterna som lades in akut i Stockholm och i Uppsala, men då diagnosgrupper som 

Lymfom och Lungcancer var så pass stora i Uppsala, så valdes dem att stå som en egen 

kategori även om det inte var vanligt förekommande i Stockholm vid datainsamlingen. 

Kategoriseringen av inläggningsorsakerna skilde sig även något åt i granskningen i Uppsala 

och i Stockholm då det var mer förekommande med vanliga infektioner som inläggningsorsak 

i Stockholm än i Uppsala. I Uppsala var det mer vanligt med specifik cytostatikabiverkan som 

inläggningsorsak. För att ändå kunna få en samlad bild över resultatet i de båda landstingen 

gjordes därför ytterligare en kategorisering av inläggningsorsakerna när data fördes in i 

tabellen. Tydligare kategoriseringar från början bör göras i framtida studier. 

För att kunna finna statistiskt signifikanta skillnader mellan patienter med olika diagnoser och 

mellan patienter med olika behandlingsmål sammanfördes resultatet för både Stockholm och 

Uppsala. Detta för att få ihop ett tillräckligt stort underlag för att om möjligt kunna analysera 

data med hjälp av Chi2- test. Trots sammanslagningen av data kunde inte Chi2- test göras. 

Detta enligt Ejlertsson (2012), som menar att frekvenserna måste vara större för att det ska 

vara möjligt att genomföra en analys med hjälp av Chi2- test. Trots sammanslagning av 

resultatet i Stockholm och i Uppsala blev grupperna för små för att kunna göra en analys med 

Chi2test, därför presenteras data endast med hjälp av korstabeller. Det går därför inte att svara 
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på om dessa skillnader är statistiskt signifikanta. I framtida studier vore ett större urval att 

föredra för att kunna analysera data mer ingående.  

Forskningsetiska övervägande  

Tillstånd för att genomföra en journalgranskning inhämtades innan insamling av data 

startades. Dock saknas samtycke från patienterna då en retrospektiv studie med 

journalgranskning som insamlingsmetod omöjliggör inhämtande av patienternas 

godkännande. Detta ser vi som ett etiskt dilemma då vi riskerar att kränka en persons 

integritet då vi tar del av dennes journalhandlingar.  Den potentiella nyttan med 

journalgranskning i vår studie anser vi dock överväger det etiska problemet då studien kan 

ligga till grund för ett förbättrat utvecklingsarbete inom cancervården som värnar om 

cancerpatienternas välbefinnande och syftar till att minska lidande. 

Vidare forskning inom området 

Föreliggande undersökning visar på vilka några av de vanligaste diagnosgrupperna är som 

läggs in akut på två onkologiska slutenvårdsavdelningar samt vilka som är de vanligaste 

orsakerna till akut inläggning. Vidare studier med ett större urval samt över en längre 

tidsperiod över hela Sverige alternativt över ett helt landsting vore av intresse för att fånga 

samband och statistiskt signifikanta skillnader mellan olika diagnosgrupper och 

inläggningsorsaker.  

Även framtida studier vore av intresse avseende inläggningar av patienter med en avancerad 

cancersjukdom som är inskrivna i ett palliativt team för att se över orsaker till varför den 

akuta inläggningen är nödvändig och om inläggningen hade kunnat undvikas. Det vore även 

mycket intressant att granska cancerpatienters egna upplevelser av akuta inläggningar inom 

slutenvården och deras uppfattning om orsakerna bakom inläggningen. 

Slutsats 

Studiens resultat visar på att patienter med ett palliativt behandlingsmål upptar en stor del av 

den akuta verksamheten inom den onkologiska slutenvården. Studien visar även att patienter 

som har en diagnos som inte längre är botbar kräver akut vård och symtomlindring, vilket 

belastar den onkologiska slutenvården. Sjuksköterskan har en viktig ansvarsroll i planeringen 

och identifieringen av en cancerpatients vårdbehov och föreliggande journalgranskning har 

givit ny kunskap om vilka diagnosgrupper det är som krävt mest akutvård i Stockholm och i 

Uppsala samt att de vanligaste orsakerna till att dessa patienter behövt akut inneliggande vård 

är behandlingsbiverkningar/infektioner, ileus/förstoppning, illamående/kräkningar och smärta. 
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Sjuksköterskan kan tillsammans med övriga kollegor i vårdteamet assistera och vägleda 

patienten till egenvård och god symtomkontroll, både från sjukdom och från behandling, 

under hela patients sjukdomsperiod vilket potentiellt skulle kunna förebygga många akuta 

inläggningar och återinläggningar. 
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